
برومند- همزمان با افتتاح ۹۷ پروژه در هفته دولت برای 
مانه و سملقانی ها، ۵ پروژه آبفای شهری برای همشهریان 

آشخانه به بهره برداری می رسد.مدیر امور آب و فاضالب 

شهری مانه و سملقان با بیان این مطلب به خبرنگار ما 

افـــزود: پروژه جمع آوری فاضالب از جمله پــروژه های 

افتتاح شده در هفته دولت در این شهرستان است.در این 

پروژه ۴ هزار و ۵۵۳ متر لوله گذاری و ۷۶ منهول با اعتبار 

۲۵ هزار و ۳۰۱ میلیون ریال هزینه شده است که ۵ هزار 

خانوار از نعمت این پروژه بهره مند خواهند شد.»رمضانی« 

افزود: پروژه نوسازی انشعابات آب از جمله پروژه های هفته 

دولت است که ۶۶۵ فقره انشعاب با اعتبار ۴ هزار و ۳۲۳ 

میلیون ریال در این هفته افتتاح می شود و با افتتاح این 

پروژه ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار از آن بهره مند خواهند شد.وی 

پروژه اصالح و توسعه شبکه توزیع آب را از دیگر پروژه های 

قابل افتتاح هفته دولت امسال دانست و گفت: ۲ هزار و 

۹۰۰ متر لوله گذاری و ساخت ۱۴ باب حوضچه شیرآالت 

با اعتبار یک هــزار و ۶۰ میلیون ریــال از جمله اقدامات 

این پروژه است که ۳ هزار خانوار از آن بهره مند خواهند 

شد.وی ادامه داد: نصب انشعابات فاضالب )آغاز عملیات 

اجرایی نصب انشعابات فاضالب شهر آشخانه( از مهم ترین 

پروژه هایی است که در این هفته با هزینه کرد ۵ هزار و ۴۰ 

میلیون ریال افتتاح می شود و ۲ هزار خانوار شهر آشخانه 

از آن برخوردار می شوند.وی  اظهار کرد: طرح جمع آوری 

فاضالب شهر آشخانه هم از جمله پروژه های قابل افتتاح 

در هفته دولت است که با لوله گذاری ۸ هزار و ۵۷۳ متر، 

ساخت ۱۶۹ منهول و نصب ۲۶۶ فقره انشعاب با هزینه 

کرد ۴۹ هــزار و ۳۵۰ میلیون ریــال در این هفته افتتاح 

می شود و ۷ هزار خانوار شهر آشخانه از نعمت آن برخوردار 

می شوند.»رمضانی«با اشاره به اجرای شبکه فاضالب در 

شهر آشخانه افزود: با توجه به باال بودن سطح آب های زیر 

زمینی و عدم جذب فاضالب در برخی از مناطق شهر آشخانه 

مانند مسکن مهرو شهرک فرهنگیان، شرکت آب و فاضالب 

خراسان شمالی تصمیم به اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 

گرفت.وی کل شبکه مورد نیاز برای اجــرای شبکه جمع 

آوری فاضالب شهر آشخانه را  ۷۵ کیلومتر اعالم و تصریح 

کرد: تاکنون در ۲۳ کیلومتر از شهر آشخانه طرح جمع 

آوری فاضالب اجرا شده است.وی از آغاز فروش انشعابات 

فاضالب خبر داد و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۵۶۳ انشعاب 

در این شهر به فروش رسیده و ۳۹۲ انشعاب هم نصب شده 

است.وی با بیان این که تاکنون ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 

تومان برای پروژه جمع آوری فاضالب شهر آشخانه هزینه 

شده است اضافه کرد: این پروژه تا سال ۱۴۰۰ پایان خواهد 

یافت.وی درصد پیشرفت کار شبکه واگذاری فاضالب را ۳۳ 

درصد دانست و اظهار کرد: کل مناطقی از شهر آشخانه که 

پروژه جمع آوری فاضالب در آن اجرا نشده است به پیمانکار 

واگذار خواهد شد.
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همزمان با دومین روز از هفته دولت برگزار شد:

آیین بهره برداری از ۹۷ پروژه عمرانی درمانه و سملقان

رئیس اداره آب و فاضالب شهری مانه و سملقان خبر داد:

افتتاح 5 پروژه آبفای شهری؛ هدیه ای برای آشخانه ای ها

زینب برومند-همزمان با دومین روز از هفته دولت ۹۷ پروژه عمرانی به صورت متمرکز توسط 

استاندار خراسان شمالی در حسینیه شهر قاضی افتتاح شد.استاندار خراسان شمالی در این آیین 

با بیان اینکه بیان خدمات موجب استحکام مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران است گفت: هفته 

دولت بهانه ای برای قدردانی و ارائه خدمات به مردم کشورمان است.»خباز«از مانه و سملقان به 

عنوان دروازه ورود به استان یاد و اظهار کرد: ساالنه ۲۰ میلیون مسافر از این جاده تردد می کنند 

که برای جذب گردشگران و ماندگاری مسافران در این شهرستان باید برنامه ریزی درستی انجام 

شود.وی در دومین سفر رسمی خود به این شهرستان، خدمت به مردم را باالترین فضیلت دانست 

و عنوان کرد: مراجعات ارباب رجوع را با همه وجود و با افتخار قبول می کنیم و همه باید تالش کنیم 

تا مشکالت مردم بر طرف شود.وی در جمع مردم و مسئولین اظهار کرد: از جذب سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی حمایت می کنیم، دولت با اعتبارات خود  نمی تواند کشور را اداره کند، پس 

بهترین راه حل موجود برای برون رفت از مشکالت اقتصادی جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی 

است که ما از این قشر حمایت ویژه ای خواهیم کرد. »خباز« با بیان اینکه، ۸۹۳ پروژه در سراسر 

استان با اعتبار بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح می شود ابراز کرد: افتتاح پروژه 

های عمرانی امسال نسبت به دو  سال گذشته چندین برابر شده است.وی برطرف شدن مشکل 

جاده آسیایی به عنوان جاده مرگ را ضروری خواند و تصریح کرد: تکمیل این جاده در اسرع وقت 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.وی اظهار کرد: ایجاد منطقه گردشگری و ایجاد صنایع تبدیلی 

محصوالت کشاورزی در این شهرستان موجب رونق اقتصادی شهر خواهد شد.وی با اشاره 

به اینکه هدف ما تبدیل خراسان شمالی از معبر به مقصد گردشگران است بیان کرد: میانگین 

تماندگاری هر مسافر در این استان ۲ ساعت است که باید به ۲ شبانه روز تغییر یابد.
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